
محركحز فحانسحين لحلححتجازالداري يححترق
:وقفة احتجاجية تضامنا مع السجناء

، أصبح أحد البانيCRA de Vincennesمنذ الثلثاء الاضي،  بفضل الريق الذي شب داخل مركز فانسي للحتجاز
. ل يقتوققف كقفاح القوققوفقي داخقل هقذا القسجن القصص لقلشقخاص القبدون أوراق الققامقة، لقكن الققمعبكامله غير صالح للستخدام

القبوليسقي يقضرب بققوة. ذلقك هقو حقال بقعض القسجناء التجقزيقن حقالقيا لقدى الشقرطقة، رهقن القراسقة القنظريقة. إنقه واجقبنا مقن خقارج
السوار مسنادتنهم ودعم نضالهم.

فقي مقركقز العقتقال الداري فقي فقانسقي إضقرابقا عقن القطعام. اعققب ذلقك حقملة ققمع 2Aمنذ عدة أيام ، شن السجناء في البنى 
عنيفة من قبل رجال الشرطة.

فقبرايقر، اتقصل القسجناء بهقدف إبقلغقنا بقإن القبنى القصص لقلمهاجقريقن القذيقن ل يقتوفقرون عقلى اوراق الققامقة، ققد موفي مساء يوم 
من قبل شرطة  2Bو  2Aشبت فيه النيران وقد تت محاصرةجميع السجناء في 

مقكافقحة القشغب فقي فقناء القبنى.  كقما تقعرض القسجناء كقذلقك للتهقديقد والقضرب،  ثقم إجقبارهقم عقلى القبقاء هقناك لقعدة سقاعقات
.2Bتت الطر والبرد، في الوقت الذي ت فيه اقتحام وتفتيش البنى 

لهذا وقد ت نقل حوالي  إلقى مقركقز الشقرطقة، لقيلة القريقق، بقذريقعة أن القغرف غقير صقالقة CRA 2Aشخصا من سجناء  ف
للستعمال. وقد تت إعادتهم في اليوم التالي، على ما يبدو، دون وضع أي شخص رهن الراسة النظرية.وقد ت نقل بعضهم إلى

CRA 1  حيث أصبحوا الن أكثر عددًا في الغرفة الواحدة ؛ فيما البعض لخر فيCRA 2B يُجبر على النوم على أسرة
.Mesnil-Amelotأو  Palaiseauمحترقة ؛ وما زال آخرون في 

فقي فقانسقي ، جقاء رجقال الشقرطقة فقي القصباح القباكقر لقلبحث عقن القعديقد مقن CRA 2عقب الريق الذي اندلع في مبنى 
القسجناء. وققد ت وضقع  القعديقد مقنهم رهقن القراسقة القنظريقة.يقوجقد  بقعضهم فقي مقركقز شقرطقة بقالقدائقرة العشقريقن فقي بقاريقس ، والقبعض

الخر في مركز شرطة بالدائرة الثانية عشر. من التمل أن يتم إحالتهم إلى الكمة في اليام القادمة.

غدير قدابدل لدلسدتخدام بدالدفعل ، ويدجب الدقول أنده يدكن مدن الدارج أن تدشاهدد أن الدنوافدذ قدد 2Aخبر سار: أصبح البنى 
قتطمت وأن السقف في حالة سيئة!ت ترير بعض الشخاص بسبب الريق، وعلى ما يبدو ل يقل عددهم  عن   م

شخصا.

إنها لظة مهمة. يتواصل الكفاح من داخل مراكز الحتجاز من أجل الرية وجعل هذه الماكن تختفي، في ضل رد فعل الدولة
والشرطة بقمع واخماد هذه النتفاضات. يجب الن أكثر من أي وقت مضى، ان نقوم بتنظيم التضامن من الارج!

فبراير، على  الساعة الرابعة مساءا. بموعدنا الحد 
.Barbèsبجوار محطة مترو Caplatعلى مستوىشارع  la Chapelleشارع  

:لظهار تضامننا مع الشخاص المسجونين ، فيما يلي أرقام مقصورات الهاتف التي يمكن من التصال بهم 
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